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Surahammar 2020-11-12

Rajoituksia tiukennetaan Västmanlandissa
Paikallisissa taudinpurkauksissa kansanterveysviranomainen voi yhteistyössä alueen tartuntasuojalääkärin
kanssa päättää yhden tai useamman ohjeen voimassaolosta alueella tai alueen osassa rajoitettuna aikana.
Marraskuun 12. päivänä Västmanlandin läänissä otetaan käyttöön tiukennetut rajoitukset covid-19
tartuntojen leviämisen johdosta. On erittäin tärkeää, että läänin alueella asuvat, työskentelevät ja
oleskelevat noudattavat kaikkia ohjeita.
Päätös on voimassa 12. marraskuuta ja 10. joulukuuta välisenä aikana. Rajoituksia voidaan muuttaa ja
ajanjaksoa pidentää – sillä mitä kukin meistä tekee nyt, on ratkaiseva merkitys sille, mitä voimme tehdä
jatkossa.

Henkilökohtainen vastuu paikallisissa covid-19 taudinpurkauksissa
Mitä jokaisen alueella oleskelevan tulee tehdä:
2. Välttää tarpeetonta matkustamista sekä alueella, sen ulkopuolella, että alueen osassa.
4. Välttää oleskelua sisätiloissa, joihin ihmiset kokoontuvat, kuten kaupoissa, ostoskeskuksissa, museoissa,
kirjastoissa, uimahalleissa ja kuntosaleilla, poikkeuksena tarpeelliset käynnit esimerkiksi
elintarvikeliikkeissä ja apteekissa.
5. Välttää osallistumista esimerkiksi kokouksiin, konsertteihin, näytöksiin, urheiluharjoituksiin, peleihin ja
kilpailuihin. Tämä ei kuitenkaan koske vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneille lapsille ja nuorille
tarkoitettuja urheiluharjoituksia.
7. Mikäli mahdollista, välttää fyysistä kontaktia muihin ihmisiin kuin niihin, joiden kanssa asuu. Tämä
merkitsee muun muassa kehotusta olla järjestämättä tai osallistumatta juhliin ja muuhun sosiaaliseen
kanssakäymiseen. Ohjeet eivät koske välttämättömiä lähikontakteja esimerkiksi hoitokäynneillä ja
lääketieteellisissä tutkimuksissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että mahdollisesti covid-19:n aiheuttamia
oireita saavan on vältettävä lähikontaktia muiden ihmisten kanssa.
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Tiukennetut rajoitukset Surahammarin kunnassa
Päätös on voimassa 12. marraskuuta ja 10. joulukuuta välisenä aikana. Rajoituksia voidaan muuttaa ja
ajanjaksoa pidentää – sillä mitä kukin meistä tekee nyt, on ratkaiseva merkitys sille mitä voimme tehdä
jatkossa.

Kulttuuri ja vapaa-aika

•

Kunnan kulttuurikiinteistöt pidetään suljettuina yleisöltä ja myös mahdollisilta varatuilta
käynneiltä.

•

Surahammarin kirjasto taajamassa on avoinna yhteiskuntainformaatiota sekä lainausta varten
normaaleina aikoina. Noudata edelleen nykyisiä rajoituksia, jotka ovat esillä kirjastossa. Ellet
tunne itseäsi täysin terveeksi, sinun tulee pysyä kotona eikä oleskella kirjaston tiloissa.

•

Kunnalliset urheilulaitokset suljetaan yleisöltä. Poikkeuksena on peruskoulun opetus sekä vuonna
2005 tai aikaisemmin syntyneille lapsille ja nuorille tarkoitetut harjoitukset. Aikuisten on jätettävä
ja haettava lapset ja nuoret laitosten ulkopuolelta, jos mahdollista. Nuorimmilla saa tarvittaessa
olla vain yksi aikuinen läsnä. Pukuhuoneet lukitaan koulupäivän päättyessä ja vaatteiden vaihto ja
suihkussa käynti tullee suorittaa kotona.
Vuokratiloissa vastuu rajoitusten ja suuntalinjojen noudattamisesta on vastaavalla seuralla.

•

Surahammarin uimahalli on suljettu yleisöltä. Poikkeuksena on peruskoulun uinninopetus sekä
vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten harjoittelu. Jos sinulla on
kuukausikortti/vuosikortti, se jäädytetään ja voimassaoloaikaa pidennetään ajalla, jonka laitos on
suljettuna.

•

Kunnan vapaa-aikakodit suljetaan koulupäivän päättyessä.

Esikoulu, peruskoulu ja erityisperuskoulu

•

Pidämme edelleen kunnan esikoulut, peruskoulut ja erityisperuskoulun avoinna tavalliseen tapaan.
Turvallisuus ja koulutus ovat tärkeitä näinä aikoina ja oppivelvollisuus on voimassa.
Suojaamme edelleen lapsia/oppilaita ja henkilökuntaa, jonka vuoksi näinä aikoina on erityisen
tärkeää pitää lapset kotona, mikäli he oirehtivat ja sairastuvat.
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Hoito ja hoiva

•

Suojaamme edelleen käyttäjiämme ja henkilökuntaamme näinä korona-aikoina. Surahammarin
kunta kehottaa sen vuoksi pidättymään vierailuilta kunnallisissa asuntoloissa.
Muu kunnallinen toiminta

•

Työkeskuksen (Arbetscenter) julkinen toiminta on suljettu ajanjakson aikana.

•

Vapaaehtoinen resurssisryhmä, FRG, auttaa edelleen ruokaostosten teossa yli 70-vuotiaita
henkilöitä, joilla ei ole ketään muuta, joka voi tehdä ostokset heille.

•

Yleisöllä on edelleen mahdollisuus käydä kunnan virastotalossa. Käytössä ovat kutenkin
erityisrutiinit.
Elinkeinoelämä

•

Surahammarin kunta lisää valvontaa ja käy tarkastamassa ravintoloita tungoksen välttämiseksi,
antaakseen vierailla mahdollisuuden säilyttää etäisyydet ja auttaakseen ravintoloita toimimaan
oikein. Ympäristöhallinnon tarkastusosasto selvittää yleisöltä saatuja valituksia ja tekee
yllätystarkastuksia ravintoloihin valvoakseen tungoksen välttämistä koskevien määräysten
noudattamista. Ravintola-alan toiminnasta vastaavat voivat mielellään ottaa yhteyttä
ympäristöyksikköömme saadakseen apua tartuntaa vähentäviä rutiinien parantamiseksi parhaalla
tavalla.
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